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25/10/20                       CHÚA NHẬT 30 TN – A 
                                              Mt 22,34-40 

 

VÌ MẾN CHÚA NÊN YÊU NGƯỜI 

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, 

hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi… Ngươi phải yêu mến người thân 

cận như chính mình.” (Mt 22,37.39) 

 

Suy niệm: Bất cứ người Do Thái nào cũng thuộc nằm lòng hai điều răn 

quan trọng nhất là mến Chúa yêu người, vì họ vẫn đọc hai điều răn ấy 

mỗi ngày trong lời kinh Shema. Tuy nhiên, với nhiều người hai điều răn 

ấy như thể độc lập, tách rời nhau. Chính vì thế, điều răn nào trọng nhất 

vẫn là đề tài tranh biện giữa các nhà thông luật. Đức Giê-su đã đưa ra 

một sự mới mẻ độc đáo khi nối kết hai điều răn mến Chúa và yêu người 

trở thành một điều răn độc nhất, diễn tả trọn vẹn ý muốn của Thiên 

Chúa. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực và hết trí khôn, trên 

hết mọi sự thì phải yêu mến người anh em như chính mình. Hay nói 

cách khác, tình yêu Thiên Chúa thúc bách ta phải yêu thương người anh 

em mình. 

 

Mời Bạn: Mến Chúa, yêu người là điều răn mỗi Ki-tô hữu chúng ta ai 

cũng thuộc nằm lòng. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người có xu 

hướng tách rời hai điều răn ấy. Họ vẫn đọc kinh, dâng lễ mỗi ngày 

nhưng lại thiếu bác ái trong lời nói, trong việc làm, với người khác, 

hoặc họ sống theo kiểu đạo tại tâm, chỉ cần sống tốt, cư xử tử tế với 

mọi người là đủ, chứ không cần phải đến nhà thờ để phụng sự Chúa. 

Còn bạn thì sao? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn quyết tâm làm ít nhất một điều tốt cho 

người khác vì lòng yêu mến Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con cảm nghiệm sâu hơn tình yêu, lòng 

nhân hậu Chúa dành cho con. Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa 

nơi người anh em, để con sống bác ái và cư xử tử tế với mọi người. Amen. 
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26/10/20                          THỨ HAI TUẦN 30 TN 
                                               Lc 13,10-17 

 

TÌNH YÊU LÀ TRÊN HẾT 

“Chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” 

(Lc 13,16) 

 

Suy niệm: Trong cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giê-su nhiều lần 

đụng chạm nảy lửa với những người Pha-ri-sêu và luật sĩ nhất là khi 

liên quan đến việc tuân giữ Lề Luật, như ăn chay, rửa tay, chữa bệnh 

trong ngày Sa-bát… Những người Pha-ri-sêu và luật sĩ giữ luật đến 

cứng nhắc, chi li từng câu chữ đến mức trở thành gánh nặng cho con 

người, còn Ngài thì gọi đó là “đạo đức giả”. Hôm nay, lại xảy ra cũng 

một xung đột đó: Chúa chữa lành cho bà còng lưng trong ngày Sa-bát. 

Chúa không chỉ nhắc lại mục đích của Lề Luật: “Ngày Sa-bát được lập 

ra vì con người” (Mc 2,27), Ngài còn nhấn mạnh việc giải thoát con 

người khỏi xiềng xích của Sa-tan là việc ưu tiên hơn cả ngày Sa-bát. 

Người đã mang đến tinh thần mới cho lề luật và việc giữ luật, đó chính 

là Tình Yêu. Lề luật chính là để nâng đỡ và làm cho con người được tự 

do và yêu thương nhiều hơn bởi vì: “Yêu thương là chu toàn lề luật” 

(Rm 13,10).  

Mời Bạn: Đây chính là lời chất vấn của Đức Giê-su dành cho bạn và 

mỗi chúng ta. Tôi đã giữ luật vì sợ tội, sợ hỏa ngục, vì thể diện hay vì 

lòng yêu mến? Tôi được mời gọi sống tin tưởng và phó thác để Ơn 

Chúa thực sự biến đổi tôi. Để lề luật không còn là ràng buộc nhưng 

được tự do; để yêu thương mọi người nhiều hơn như Chúa mong muốn. 

Chia sẻ: Bạn đã tìm thấy niềm vui nào khi tuân giữ luật Chúa, luật 

Giáo hội? 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút để suy ngẫm câu này: “Ta muốn lòng 

nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su,  xin cho con biết học nơi Chúa lòng 

yêu mến tha nhân và dám quảng đại dấn thân cho tình yêu ấy. Amen. 
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27/10/20                         THỨ BA TUẦN 30 TN 
                                              Lc 13,18-21 

 

HẠT CẢI VÀ NẮM MEN 

“Nước Trời giống như chuyện hạt cải… và chuyện nắm men” (Lc 

13,19.21) 

 

Suy niệm: Hạt cải liên hệ đến đàn ông (gieo trồng, chăm sóc…) và 

nắm men liên hệ đến việc làm bánh của đàn bà (theo S. Abogunrin). Dù 

là nam hay nữ, thành quả họ có được trong đời sống, trong cách đạt tới 

Nước Trời, đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ở đây không có 

chuyện “nước lã mà vã nên hồ,” nhưng mọi sự đều có khởi đầu, nguyên 

nhân, rồi mới có kết thúc và kết quả. Cái khởi đầu Chúa ban cho ta là 

hạt cải, nắm men; cái kết thúc là cây cao bóng cả cho chim trời, là lá 

cải, hạt cải gia vị trong bữa ăn, là bánh mì, các loại bánh trên bàn tiệc. 

Cũng vậy, ta đạt tới Nước Trời từ khả năng bé nhỏ Chúa ban, khả năng 

ấy ở trong tầm tay mỗi người, chỉ cần ta quan tâm, phát triển, sử dụng 

theo ý Chúa. 

 

Mời Bạn: Đời người có thể ví như một tấm thảm, được đan dệt bằng cả 

ngàn vạn sợi chỉ màu. Mỗi sợi chỉ giống như hạt cải, nắm men của đời 

thường, được sử dụng với ý hướng phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại. 

Tấm thảm màu cuộc đời ấy sẽ được trình diện Chúa trong ngày cuối 

cùng của đời bạn. Hãy biết chắt chiu từng sợi chỉ, đừng coi thường, cẩu 

thả, kẻo làm cho tấm thảm mất vẻ đẹp đáng có của nó. 

 

Sống Lời Chúa: Hãy biến giây phút hiện tại như là cơ hội cuối cùng 

của cuộc đời trước khi bạn đến trình diện với Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hạt cải để lâu ngày không gieo sẽ vô hiệu; 

nắm men không được vùi vào bột đúng giờ đúng lúc sẽ làm hư bột. Con 

cầu xin Chúa giúp con biết tận dụng khả năng, cơ hội Chúa ban, không 

chần chừ hay phung phí nén bạc Chúa gửi đến cho mình. Amen. 
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28/10/20                       THỨ TƯ TUẦN 30 TN 
                             Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ 
                                               Lc 6,12-19 

 

TÌNH BẠN VỚI CHÚA GIÊ-SU 

Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là 

Tông đồ. (Lc 6,13) 

 

Suy niệm: Có nhiều người đi theo Thầy Giê-su, được gọi chung là môn 

đệ. Nhưng Thầy muốn thiết lập tình bạn thân thiết hơn với một nhóm 

nhỏ. Nhóm nhỏ ấy sẽ ở lại, chia sẻ cuộc sống và sau nay tiếp nối sứ 

mạng của Thầy, được gọi là Tông đồ. Việc chọn lựa này rất hệ trọng 

nên Thầy phải “thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” Sáng 

hôm ấy đã có nhiều kinh ngạc nơi người được gọi tên, cũng như các 

cảm xúc nơi kẻ được chọn. Không ai biết được tương lai mình thế nào, 

nhưng chắc chắn họ ý thức được mời gọi đi vào mối tương quan thân 

thiết hơn với Thầy. Các ông chỉ ở với Thầy trong vài ba năm, nhưng lại 

dành trọn cuộc đời còn lại của mình để làm chứng về Thầy cho đến 

“tận cùng thế giới.” Các ông được chọn gọi, được giao sứ vụ chăm sóc 

Hội Thánh của Thầy. Tiếng gọi nối tiếp tiếng gọi; hành trình tiếp nối 

hành trình. 

Mời Bạn: Được đi vào trong tương quan với Chúa Giê-su là ơn ban, 

nhưng cũng là đòi hỏi. Khi Chúa kêu gọi ai, Ngài có kế hoạch cho 

người ấy. Kế hoạch ấy có thành tựu hay không lại tùy thuộc nơi sự dấn 

thấn của kẻ được chọn, để ơn ban ấy có thể lớn lên, tăng trưởng và sinh 

ích cho người khác. Cũng như các Tông đồ khác, các thánh Si-mon và 

Giu-đa đáp lại ân ban đó, cũng như hoàn thành sứ mạng loan báo, làm 

chứng cho Thầy Giê-su tại Ba Tư, nước Iran ngày nay.  

Sống Lời Chúa: Hãy nói với Chúa về ước muốn của bạn, tình bạn mà 

bạn đang có với Chúa và với người khác. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chọn gọi con làm tông 

đồ để làm chứng nhân cho Chúa. Amen. 
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29/10/20                         THỨ N   TUẦN 30 TN 
                                                Lc 13,31-35 

 

GIÊ-RU-SA-LEM! GIÊ-RU-SA-LEM ƠI! 

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem,... Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi 

lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” 

(Lc 13,34) 

 

Suy niệm: Cuộc đời Đức Giê-su bị tiêu hao bởi một sự đam mê, có sức 

cuốn hút Người luôn hướng về Giê-ru-sa-lem. Chắc hẳn những người Pha-

ri-sêu nghĩ rằng, nếu Chúa ở cách xa Thành, có thể sẽ dễ chịu hơn cho họ, 

nên đã đề nghị rằng: “Xin Ông đi ra khỏi đây vì Hê-rô-đê đang tìm giết 

Ông.” Nhưng sẽ chẳng nơi đâu khác, ngoài trung tâm Dân Chúa đây mà 

Người muốn thực hiện sứ mạng cứu thế của Người: Lẽ nào “một ngôn sứ 

lại chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem?” Như gà mẹ ấp ủ gà con. Đức Ki-tô 

dành cho dân Ngài một trái tim, một tấm lòng người Mẹ… 

Bạn có cảm nghiệm được mối tình của Đức Giê-su với Giê-ru-sa-lem 

không? Mời bạn đọc đi đọc lại nhiều lần: “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-

lem,... Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con 

dưới cánh, mà các ngươi không chịu!” Chắc chắn chẳng phải vì sự 

nguy nga lộng lẫy của Thành hay của Đền Thờ mà Đức Giê-su say mến 

đến thế! Nhưng Giê-ru-sa-lem đây là Dân Riêng của Chúa, những 

người Chúa đã chọn gọi, yêu thương, giáo huấn và Ngài đã Nhập Thể, 

chịu chết để cứu chuộc họ!  

Sống Lời Chúa: Mời bạn cầm lấy một cây Thánh Giá và chiêm 

ngắm thật kỹ, và xin ơn cảm nghiệm Tình yêu của Chúa Giê-su là như 

thế nào! 

Cầu nguyện: Ôi Giê-su, con hiểu rồi, Giê-ru-sa-lem đây cũng là chính 

con nữa! Biết bao lần Chúa cũng đã lo lắng ấp ủ con, nhưng con vẫn 

chai lì lạnh giá. Nhưng như Mẹ hiền không thể quên con mình, Chúa 

vẫn yêu thương kiên nhẫn với con! Xin cho con hiểu hơn nữa tình Chúa 

yêu thương con. Amen. 
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30/10/20                      THỨ SÁU TUẦN 30 TN 
                                               Lc 14,1-6 

 

NHANH NHẸN GIÚP ĐỠ 

“Ai trong các ông có đứa con trai hay có con bò sa xuống giếng, lại 

không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát.” (Lc 14,5) 

 

Suy niệm: “Khi yêu thương người khác, bạn dành ưu tiên cho họ. Bạn 

nhận thức được tính khẩn cấp nỗi đau của họ” (C. West). Bệnh phù 

thũng tuy không phải là căn bệnh nguy hiểm chết người, nhưng gây khó 

chịu, đau đớn cho bệnh nhân khi tay chân bị phù nề. Chúa Giê-su sánh 

ví ai đó có đứa con trai rớt xuống giếng, con bò sa xuống hố sâu, phải 

cứu ngay, vì đó là chuyển khẩn cấp. Cũng với suy nghĩ đó, Đức Giê-su 

cho biết Ngài không thể để người anh em đang bị đau đớn ấy phải chịu 

đựng thêm một ngày nữa mới chữa bệnh. Phải chữa lành cho anh ngay 

lập tức, không trì hoãn một giây phút nào. Ta thử tưởng tượng anh vui 

mừng hạnh phúc như thế nào khi được Chúa chữa lành. 

 

Mời Bạn: “Khẩn cấp là chú ý đến các tiểu tiết đáng quan tâm, với sự 

tôn trọng các tiểu tiết đáng được tôn trọng, mà không trì hoãn” (R. 

Norton). Lòng yêu thương đòi hỏi bạn nhạy bén với từng chi tiết nhỏ 

nhặt nơi người khác, để nhận ra nhu cầu của họ, và tìm cách đáp ứng. 

Sống trong gia đình, cộng đoàn, bạn đã nhạy bén trước nhu cầu của 

người thân yêu, cũng như nhanh nhẹn nâng đỡ họ chưa? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi tập nhận ra các đau khổ, ray rứt, buồn phiền của 

người lân cận, và mau chóng tìm phương cách nâng đỡ, liên đới với họ, 

như một cách thực hiện đức ái mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn nhạy bén trước nỗi đau của 

con người, nhanh nhẹn giúp họ vượt qua nỗi đau. Xin cho con có được 

trái tim yêu thương như Chúa, nhạy cảm trước đau khổ của người 

chung quanh con, và giúp đỡ họ sớm hết sức có thể. Amen. 
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31/10/20                        THỨ BẢY TUẦN 30 TN 
                                              LC 14,7-11 

 

KHIÊM TỐN ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO 

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ 

được tôn lên.” (Lc 14,11) 

 

Suy niệm: “Khiêm tốn không có nghĩa là ít nghĩ về mình hơn nghĩ về 

người khác, cũng chẳng phải là đáng giá thấp về tài năng của mình. 

Khiêm tốn là tự do không còn nghĩ gì về mình nữa” (Giám mục W. 

Temple). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su không dạy ta bài 

học xử thế theo kiểu đắc nhân tâm: giả vờ khiêm tốn để được vinh dự 

mời lên chỗ cao hơn trong bữa tiệc; Ngài dạy ta bài học khiêm tốn chọn 

chỗ cuối, vị trí thấp nhất trong cuộc đời, để rồi sẽ được chính Thiên 

Chúa ban thưởng cho ta. Ngài đã thực hiện bài học ấy trước khi dạy ta: 

chọn sinh ra trong một gia đình lao động; lớn lên sinh sống bằng nghề 

thợ như bao lao động khác; ba năm đi rao giảng Tin Mừng như một 

người nghèo; chết cùng cực trên thập giá như một tử tội. 

 

Mời Bạn: “Quên mình là khiêm tốn. Khiêm tốn và tự do luôn đi đôi với 

nhau. Duy chỉ người khiêm tốn mới có tự do” (J. Wilson). Chỉ khi nào 

quên mình, ta mới thật sự là người khiêm tốn, có tự do. Tự do thoát 

khỏi cái tôi phình to, khuynh hướng đề cao bản ngã, thói ích kỷ vun 

quén cho mình, tật tìm an toàn cho bản thân. Bạn sẽ làm gì để mình thật 

sự là người khiêm tốn, tự do như Lời Chúa dạy hôm nay? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi tập chọn chỗ cuối trong gia đình, hội đoàn, cộng 

đoàn, chỗ đòi hỏi tôi phải khiêm tốn phục vụ người lân cận để sống Lời 

Chúa dạy. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn chỗ cuối trong cuộc đời 

để phục vụ, đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Xin cho con cảm 

nghiệm mẫu gương của Chúa, để rồi con áp dụng bài học ấy trong đời 

sống mình. Amen. 


